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SZYBKI I ŁATWY  W MONTAŻU
NIENASIĄKLIWY DLA WODY

ODPORNY NA UDERZENIA
BACTERIOSTATIC

PREFABRYKOWANY SYSTEM
SPEŁNIAJĄCY WYMOGI HACCP

CLEANROCK - NAtuRAL, sANiCOAt Lub stAL NiERdzEwNA

mONtAż  - KONsERwAtCjA  - AKCEsORiA

bEzpiECzNy dLA żywNOśCi uszCzELNiACz - hygisEAL

Cokoły PolySto OP30F instalowane na posadzce  betonowej wykończone 
uszczelniaczem Food Safe Sealant.

Cokoły PolySto OP30RB Sanicoat z podcięciem  na epoksydową posadzkę 
i wykończane  masą PolySto Hygiseal.

PolySto IP40RB Natural z podcięciem i zaaplikowanym w nim 
żywicznym wykończeniem

PolSto IP40F SaniCoat zamontowany na posadzce epoxydowej

PolySto OP20F Inox zamontowany na posadzce betonowej. PolySto IP40RB SaniCoat z podcięciem i zaaplikowanym w nim 
żywicznym wykończeniem.

Oszczędzasz czas i  pieniądze! 
Wybudujesz swoja fabrykę szyb-
ciej stosując unikalny system 
prefabrykatów PolySto.

PolySto Food Safe Sealant 1-komponentowy, gotowy 

do użycia neutralny uszczelniacz z dodatkowym 

środkiem antygrzybiczy pozwala zachować  dłuższy okres 

użytkowania. Dostępny w kolorach : białym , transparent-

nym , stal nierdzewna , biały szary RAL 9002.

PolySto Hygiseal (chemiczne spawanie)  tworzy płynne 

przejście przy użyciu 2-komponentowego systemu, który

zapewnia bardzo mocne wiązanie.

Dostępny w kolorach : białym , białym szarym RAL 9002          

Elastyczność:  15%

Łatwa konserwacja i naprawa!
Kompletny zestaw środków do 
serwisowania cokołów w 
przyszłości.

NAROżNiKi  
wEwNętRzNE

KOńCówKi wyKAńCzAjACE 
OtwORy  dRzwiOwE  

(ELEmENty pRAwE /LEwE)
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DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, CZYSTYCH POMIESZCZEŃ, SUPERMARKETÓW, KATERINGU, PRZEMUSŁU...

stAiNLEss stEEL
Kompletny asortyment PolySto jest dostępny w wysokiej jakości wykończeniu ze stali 
nierdzewnej AISI 304L. Każda inna grubość lub jakość jest dostępna na żądanie. 
Końcówki i naroża są zgrzane w fabryce. Pozwala to uzyskać doskonałe i gładkie 
wykończenie.

NAtuRAL 
PolySto Natural  cokoły te stanowią doskonałe zabezpieczenie ścian przed zniszcze-
niem w obiektach produkujących żywność, są gładkie, odporne na uderzenia i wodoo-
dporne. Cokoły te są wykonane wyłącznie z kompozytu polimerowego bez  
dodatkowej powłoki zewnętrznej.  To czyni je mocniejszymi i bardziej ekonomicznymi.

sANiCOAt
PolySto Sanicoat cokoły te sa odporne na uderzenia, jako zewnętrze wykończenie 
posiadają gładką żelową, odporną na ciągłe działanie wody powłokę. PolySto Sanicoat 
są bardzo łatwe w czyszczeniu z wykorzystaniem wszystkich regularnych produktów 
do  utrzymywania czystości w pomieszczeniach obiektów przemysłu spożywczego.

CleanRock

CleanRock

CleanRock jest opatentowanym materiałem rdzeniowym stosowanym w cokołach PolySto. Kompozyt został opracowany w  
oparciu o ponad 25-letnie doświadczenie w wykonawstwie dla branży przetwórstwa spożywczego. Prefabrykowane cokoły 
CleanRock składają się z mieszaniny żywic poliestrowych, granulatów kwarcu i dodatków. Unikalna kompozycja pozwala na 
zapobieganie namnażania się zanieczyszczeń związanych z Salmonellą i Listerią. 
CleanRock jest idealnym rozwiązaniem dla bezpiecznych środowisk spożywczych, które muszą spełniać wymogi HACCP, UE, 
USDA, GFSI (Global Food Safety Standard Initiative), BRC i innych norm bezpieczeństwa żywności.
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pOLystO sANiCOAt Listwy ORAz COKOły- stOpiEń OChRONy Od 1 dO 4 pOLystO słupKi i bARiERKi zE stALi NiERdzEwNEj              

pOLystO bARiERKi OChRONNE zE stALi NiERdzEwNEj

PolySto odboje rurowe ze stali nierdzewnej stanowią doskonałe 
zabezpieczenie drzwi przesuwnych i bram

Jakość:  AISI 304L or 316L 

standardowa średnica:
104 mm - 154 mm - 204 mm

Inne wymiary na zapytanie

Wykończenie: mat - połysk - wzórszczotkowany

Wykończenie: mat - połysk - wzór szczotkowany

stOpiEń OChRONy  1
Op16f

Op20f Op20Rb

stOpiEń OChRONy 2

Op30f

Op30Rb

Op30Rb phARmA

stOpiEń OChRONy 3
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1

ip 40f

hpf

stOpiEń OChRONy 4

Listwy  polietylenowe zainstalowane 
na cokołach  to doskonałe zabezpiec-
zenie dla obszarów o wysokim ruch 
wewnętrzny i stałym oddziaływaniu 
uderzeniem.

Listwy  polietylenowe mogą zostać 
łatwo i szybko zamontowana do 
cokołów 
PolySto używając samoprzylepnej  
taśmy dwustronnej lub przez me-
chaniczne skręcenie wkrętami ze stali 
nierdzewnej.

pOLystO pOLiEtyLENOwA OChRONA śCiAN - pE500

30

17,5

15,5

PolySto built in Stainless Steel bollards.

PolySto wbudowane w posadzkę odboje rurowe i słupki wykonane ze stali 
nierdzewnej

Listwy PE   -inna jakość, kolor, wymiar 
dostępne na zapytanie.  fCf

pV8f pVC

Op10f 

pV fCf

6

5

6

1

pV15f                                                                                             

Chroń swoj budynek, drzwi oraz 
inne ważne elementy poprzez 
zainstalowanie słupków i bari-
erek ze stali nierdzewnej PolySto. 
Dla zapewnienia dodatkowej 
ochrony przed ciężkimi ud-
erzeniami mogą one zostać 
wypełnione kompozytem polim-
erowym lub betonem.

Jakość: AISI 304L lub 316L

standardowa średnica:
104 mm - 154 mm - 204 mm

wypEłNiONE bEtONEm
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PolySto wbudowane w posadzkę odboje rurowe i słupki wykonane ze stali 
nierdzewnej

pOLystO ExtREmE impACt

PolySto IP40F Natural Extreme Impact.

Zatyczki PE oraz wkręty 
ze stali nierdzewnej  

WÓZEK ZE STALI 
NIERDZEWNEJ EUROBIN WG.
DIN 9797 - 200L

400 mm

115 mm

100 mm100 mm

DLA ŻYWNOŚCI LUB ZGRZEW CHEMICZNY
WYKONANY HYGISEALEM 

POLYSTO USZCZELNIACZ BEZPIECZNY

POLYSTO CLEANROCK  
IMPACT RESISTANT

POYSTO KLEJ HARD FIX

LISTWA PE 2000x100x15mm

POLYSTO IP40RB

EXTREME IMPACT

KOTWY CHEMICZNE M10
(OPCJONALNIE) 

+- 115 mm

POLYSTO IP40F

ip 30-40-50
Rb z pOdCiECiEm - R pROstE

wbudOwANE w 
pOsAdzKę

wbudOwANE w 
pOsAdzKę

mOCOwANE z pOsAdzCE mOCOwANE z pOsAdzCE

wbudOwANE w 
pOsAdzKę

mOCOwANE z 
pOsAdzCE
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SZYBKI I ŁATWY  W MONTAŻU
NIENASIĄKLIWY DLA WODY

ODPORNY NA UDERZENIA
BACTERIOSTATIC

PREFABRYKOWANY SYSTEM
SPEŁNIAJĄCY WYMOGI HACCP

CLEANROCK - NAtuRAL, sANiCOAt Lub stAL NiERdzEwNA

mONtAż  - KONsERwAtCjA  - AKCEsORiA

bEzpiECzNy dLA żywNOśCi uszCzELNiACz - hygisEAL

Cokoły PolySto OP30F instalowane na posadzce  betonowej wykończone 
uszczelniaczem Food Safe Sealant.

Cokoły PolySto OP30RB Sanicoat z podcięciem  na epoksydową posadzkę 
i wykończane  masą PolySto Hygiseal.

PolySto IP40RB Natural z podcięciem i zaaplikowanym w nim 
żywicznym wykończeniem

PolSto IP40F SaniCoat zamontowany na posadzce epoxydowej

PolySto OP20F Inox zamontowany na posadzce betonowej. PolySto IP40RB SaniCoat z podcięciem i zaaplikowanym w nim 
żywicznym wykończeniem.

Oszczędzasz czas i  pieniądze! 
Wybudujesz swoja fabrykę szyb-
ciej stosując unikalny system 
prefabrykatów PolySto.

PolySto Food Safe Sealant 1-komponentowy, gotowy 

do użycia neutralny uszczelniacz z dodatkowym 

środkiem antygrzybiczy pozwala zachować  dłuższy okres 

użytkowania. Dostępny w kolorach : białym , transparent-

nym , stal nierdzewna , biały szary RAL 9002.

PolySto Hygiseal (chemiczne spawanie)  tworzy płynne 

przejście przy użyciu 2-komponentowego systemu, który

zapewnia bardzo mocne wiązanie.

Dostępny w kolorach : białym , białym szarym RAL 9002          

Elastyczność:  15%

Łatwa konserwacja i naprawa!
Kompletny zestaw środków do 
serwisowania cokołów w 
przyszłości.

NAROżNiKi  
wEwNętRzNE

KOńCówKi wyKAńCzAjACE 
OtwORy  dRzwiOwE  

(ELEmENty pRAwE /LEwE)

Op30sf mAły

(NALEży umiEśCić zA dRzwiAmi 
pRzEsuwNymi)

NAROżNiKi  
zEwNętRzNE
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DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, CZYSTYCH POMIESZCZEŃ, SUPERMARKETÓW, KATERINGU, PRZEMUSŁU...

stAiNLEss stEEL
Kompletny asortyment PolySto jest dostępny w wysokiej jakości wykończeniu ze stali 
nierdzewnej AISI 304L. Każda inna grubość lub jakość jest dostępna na żądanie. 
Końcówki i naroża są zgrzane w fabryce. Pozwala to uzyskać doskonałe i gładkie 
wykończenie.

NAtuRAL 
PolySto Natural  cokoły te stanowią doskonałe zabezpieczenie ścian przed zniszcze-
niem w obiektach produkujących żywność, są gładkie, odporne na uderzenia i wodoo-
dporne. Cokoły te są wykonane wyłącznie z kompozytu polimerowego bez  
dodatkowej powłoki zewnętrznej.  To czyni je mocniejszymi i bardziej ekonomicznymi.

sANiCOAt
PolySto Sanicoat cokoły te sa odporne na uderzenia, jako zewnętrze wykończenie 
posiadają gładką żelową, odporną na ciągłe działanie wody powłokę. PolySto Sanicoat 
są bardzo łatwe w czyszczeniu z wykorzystaniem wszystkich regularnych produktów 
do  utrzymywania czystości w pomieszczeniach obiektów przemysłu spożywczego.

CleanRock

CleanRock

CleanRock jest opatentowanym materiałem rdzeniowym stosowanym w cokołach PolySto. Kompozyt został opracowany w  
oparciu o ponad 25-letnie doświadczenie w wykonawstwie dla branży przetwórstwa spożywczego. Prefabrykowane cokoły 
CleanRock składają się z mieszaniny żywic poliestrowych, granulatów kwarcu i dodatków. Unikalna kompozycja pozwala na 
zapobieganie namnażania się zanieczyszczeń związanych z Salmonellą i Listerią. 
CleanRock jest idealnym rozwiązaniem dla bezpiecznych środowisk spożywczych, które muszą spełniać wymogi HACCP, UE, 
USDA, GFSI (Global Food Safety Standard Initiative), BRC i innych norm bezpieczeństwa żywności.
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